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Jubileuszowa refleksja o tworzącej się no-
wej strukturze kościelnej na Śląsku Opol-
skim musi dotyczyć nie tylko instytucji, 
które mianowani rządcy powoływali do 
życia, ale także osób, z którymi bezpośred-
nio współpracowali. Trzon duchowieństwa 
pracującego w parafiach po 1945 r. stano-
wili księża śląscy, urodzeni na tym terenie, 
wykształceni we Wrocławiu. Oni gwaran-
towali kontynuację pewnego stylu pracy 
duszpasterskiej. Zarówno okres frontu, jak 
i wydarzenia po zakończeniu wojny były 
przyczyną fluktuacji także duchowieństwa 
– i w efekcie – zmniejszania się jego liczby 
w latach bezpośrednio powojennych. Przy-
bywali tu natomiast wraz z falami repa-
triantów księża, głównie z terenu archi-
diecezji lwowskiej. Na księży 
wykształconych już w nowych 
powojennych warunkach nale-
żało czekać jeszcze do 1952 r. 
W okresie rządów ks. B. Ko-
minka pracowało na Śląsku 
Opolskim ok. 450 księży die-
cezjalnych, w tym 290 auto-
chtonów. Okres rządów bi-
skupa F. Jopa charakteryzował 
wzrost liczby księży do około 
700. Na tę liczbę duchowień-
stwa składały się kolejne rocz-
niki nowych księży, absolwen-

tów własnego Seminarium Duchownego 
w Nysie-Opolu. Jednakże w tym czasie 
opuściło nasz teren 188 księży, którzy udali 
się do Niemiec. W sumie – po 1945 r. do 
1992 r. (rok poważnej reorganizacji gra-
nic diecezji polskich) na terenie diecezji 
opolskiej pracowało około 1760 księży 
diecezjalnych. Z tej liczby 430 pochodziło 
z dawnej archidiecezji wrocławskiej, 230 
z archidiecezji lwowskiej, 90 z innych die-
cezji i ponad 1000 to absolwenci opolscy.
Przedstawione wyżej liczby ilustrują m.in. 
niezmienną troskę rządców kościelnych 
o sprawę wykształcenia nowych poko-
leń kapłańskich. Kwestia ta w Kościele 
katolickim była po Soborze Trydenckim 
(1563 r.) traktowana jako jedna z wyma-

gających najwięcej troski, za którą bezpo-
średnio odpowiedzialnym w każdej die-
cezji jest sam biskup. Ks. B. Kominek od 
samego początku rozumiał konieczność 
pozytywnego rozstrzygnięcia sposobu 
kształcenia własnych duchownych dla Ślą-
ska Opolskiego. Początkowo uwzględnia-
jąc ogrom potrzeb materialnych związa-
nych z powojennym tworzeniem podstaw 
funkcjonowania nowej diecezji – liczył na 
możliwość przyłączenia się do wydziału 
teologicznego w Krakowie (gdzie studio-
wali m.in. klerycy z diecezji katowickiej), 
albo do planowanego wydziału teologicz-
nego na uniwersytecie we Wrocławiu (co 
nie doszło do skutku). Z biegiem czasu na-
leżało pomyśleć o ewentualnym kształce-
niu na własnym terenie, lecz nie powiodły 
się próby przejęcia budynków poklasztor-
nych w Czarnowąsach, ani nawet prze-
kazanych już przez kardynała A. Sapiehę 
budynków po augustianach w Krakowie, 
bowiem uniemożliwiły to władze pań-
stwowe. Wreszcie po długich staraniach 
udało się latem 1949 r. zaadaptować budy-
nek przy ul. Książąt Opolskich 44 w Opolu, 
będący własnością kościelną, i tutaj we 
wrześniu 1949 r. rozpoczął studia pierw-
szy rocznik w liczbie 35 osób. Inni studio-
wali w Krakowie, znajdując miejsce albo 
w Seminarium Duchownym Diecezji Kato-
wickiej, albo u kapucynów. Formalna data 
utworzenia Wyższego Seminarium Śląska 
Opolskiego to dzień 15 sierpnia 1949 r., 
kiedy w uroczystość Wniebowzięcia NMP 
ks. administrator Bolesław Kominek pod-
pisał odpowiedni dekret. W roku następ-
nym (1950) na potrzeby seminarium przy-
sposobiono budynki dawnego kościoła 
bożogrobców w Nysie z pięknym baroko-
wym kościołem pod wezwaniem św. Pio-

tra i Pawła i przeniesiono tutaj z Krakowa 
wyższe roczniki studentów. Od roku aka-
demickiego 1953/54 najstarszy rok stu-
diów umieszczano w Opolu i stan ten trwał 
do 1977 r., w którym to bp A. Nossol prze-
niósł całość seminarium duchownego do 
Nysy. Kolejna zmiana lokalizacji wyższej 
uczelni przygotowującej do kapłaństwa 
miała miejsce w 1997 r., w związku z po-
wstałym w 1994 r. Uniwersytetem Opol-
skim z Wydziałem Teologicznym, którego 
alumni seminarium są pełnoprawnymi stu-
dentami. Odtąd seminarium duchowne 
mieści się w przygotowanych zabudowa-
niach przy ul. Drzymały w Opolu, z nowym 
kościołem pw. św. Jadwigi Śląskiej.
Warto w tym miejscu też wspomnieć, że po 
otrzymaniu święceń i podjęciu pracy dusz-
pasterskiej każdy ksiądz zobowiązany jest 
do dalszego kształcenia się, wymaganego 
przepisami prawa kanonicznego. Przybie-
rało to konkretny wymiar w postaci opra-
cowywania wskazanego materiału do tzw. 
3-letnich egzaminów wikariuszowskich 
i następnie – jako zakończenie – poddania 
się egzaminowi proboszczowskiemu. Z bie-
giem czasu, uwzględniając rozwój dyscy-
plin teologicznych, w 1977 r. powstał Die-
cezjalny Dom Studiów dla Księży w Opolu, 
w którym organizowano trzyletnie stałe 
dokształcanie, obejmujące kilka wykładów 
monograficznych z poszczególnych dys-
cyplin teologicznych, zakończone egzami-
nem. Od 1984 r. cykl ten włączony został 
do wyższych studiów specjalistycznych, 
prowadzonych w ramach Diecezjalnego 
Instytutu Teologiczno-Pastoralnego dzia-
łającego jako filia Wydziału Teologicznego 
KUL. Aktualnie formacja naukowa księży 
odbywa się w ramach Wydziału Teologicz-
nego Uniwersytetu Opolskiego. Kościół i budynek seminarium w NysieKościół i budynek seminarium w Nysie
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2424 lipca lipca  ––  XVIIXVII  NIEDZIELA ZWYKŁANIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – za † Gabrielę Korzeńską w 1. rocznicę śmierci
 10.30 – za †† rodziców Luizę i Emila Kupka oraz Helenę i Jacka Rzepka, 

†† z pokrewieństwa Kupka, Rzepka, Machura, Kless i Larisz
 18.30 – nabożeństwo z błogosławieństwem kierowców
 19.00 – za †† Zofię w 15. rocznicę śmierci, † jej męża Ignacego, † Edwarda 

w rocznicę śmierci, † Wiesławę, † Urszulę, † Irenę, †† z rodzin Olej-
niczak i Jędrzejak

25 lipca 25 lipca – poniedziałek — święto św. Jakuba, Apostoła
 19.00 – za † męża i ojca Antoniego Gorzel w 8. rocznicę śmierci, †† rodzi-

ców Mariannę i Piotra Góral, †† teściów Jadwigę i Józefa, † siostrę 
Helenę i † brata Władysława, † bratową Krystynę, † bratanicę Mał-
gosię, †† szwagrów Wojciecha, Janusza, Jerzego i Franciszka, † ku-
zynkę Wilhelminę oraz †† z pokrewieństwa

26 lipca 26 lipca – wtorek — UROCZYSTOŚĆ ŚW. ANNY, Matki NMP, głównej patronki diecezji opolskiej
 19.00 – za † żonę Annę Mazur, †† siostry Mirosławę i Grażynę, †† rodziców 

Wandę i Andrzeja, † siostrzeńca oraz †† z rodziny

27 lipca 27 lipca – środa — wspomnienie św. Joachima, ojca Najświętszej Maryi Panny
 7.00 – do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej z podzięko-

waniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławień-
stwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla córki Anny s. M. Natalii 
z okazji urodzin i imienin

28 lipca 28 lipca – czwartek
 19.00 – za † Łucję Polok, † jej męża Pawła, †† ich rodziców i rodzeństwo oraz 

dusze w czyśćcu cierpiące

29 lipca 29 lipca – piątek — wspomnienie św. Marty
 19.00 – do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustają-

cej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Eryki z okazji 80. rocznicy uro-
dzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

  – za † Marię Sgraja, † jej męża Helmuta oraz †† z pokrewieństwa i du-
sze w czyśćcu cierpiące [ks. Piotr]

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ Dzisiaj na Górze Świętej Anny obchodzone są uroczystości odpustowe ku czci św. 
Anny, głównej patronki diecezji opolskiej. Suma odpustowa o godz. 11.00. 

 ▪ Również dzisiaj serdecznie zapraszam o godz. 18.30 na nabożeństwo ku czci św. 
Krzysztofa z błogosławieństwem kierowców, a także samochodów i innych po-
jazdów. Będziemy się modlić nie tylko o bezpieczeństwo na drogach i szczęśliwe 
podróżowanie, ale też o roztropne wykorzystywanie wszelkich pojazdów. MIVA 
Polska (organizacja na rzecz misyjnych środków transportu), a także Fundusz Po-
mocy Misjonarzom Diecezji Opolskiej zachęcają kierowców i właścicieli pojazdów 
do złożenia ofiary na zakup środków transportu dla misjonarzy. 

 ▪ Przypomnienie! W dniach od 14 do 20 sierpnia odbędzie się 46. Opolska Piesza 
Pielgrzymka na Jasną Górę. Tegoroczne jej hasło brzmi: «Jubileuszową wdzięcz-
ność i ufność niesiemy do Matki». Pielgrzymkę zakończy Msza św. na Jasnej Gó-
rze w sobotę 20 sierpnia o godz. 10.00. 

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na cele parafialne; takie przeznaczenie ofiar 
będzie też za tydzień. Serdecznie dziękuję za życzliwość i ofiary.
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30 lipca 30 lipca – sobota  
 19.00 – za †† rodziców Małgorzatę i Pawła Suchanek oraz Elfrydę i Anto-

niego Gola, †† braci Huberta, Henryka i Michała, † siostry Jadwigę 
i Teresę, †† szwagrów Eugeniusza, Andrzeja i Janusza oraz dusze 
w czyśćcu cierpiące

3131 lipca lipca  ––  XVIIIXVIII  NIEDZIELA ZWYKŁANIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – za † męża Norberta, †† rodzeństwo: brata Adolfa i siostrę Hilde-

gardę, † szwagierkę Elisabeth, † szwagra Bertholda oraz dusze 
w czyśćcu cierpiące

 10.30 – za † żonę i mamę Marzannę Kotlewską w 1. rocznicę śmierci
  – modlitwa za roczne dziecko: Agata Kabelska
  – chrzest: Nicolas Fido
 18.30 – Nieszpory
 19.00 – za zmarłych w miesiącu lipcu: śp. Agnieszkę Olczyk oraz dusze 

w czyśćcu cierpiące


